
 
 
 

 
 

 

 

 

 

OpenSoon: een veelzijdige financiële buffer  

Op 2 mei wordt de gewestelijke projectoproep OpenSoon gelanceerd. Voor het achtjarige bestaan ervan heeft 

minister van Economie Didier Gosuin besloten het budget te verhogen tot  € 600.000, en tot € 350.000 in 2017. Deze 

steun om de opening van nieuwe handelszaken te bevorderen vormt welgekomen financiële steun voor een veertigtal 

Brusselse handelaars. Bovendien moet de steun toelaten het nieuwe commerciële aanbod beter te laten aansluiten bij 

de verwachtingen van klanten. 

 

Brussel heeft een evenwicht nodig tussen ketens en zelfstandige handelszaken. Daarom moet er een sterk weefsel 

van originele en aantrekkelijke zelfstandige zaken zijn. De doelstelling van OpenSoon bestaat er dus in het 

commerciële aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te breiden. Dat moet gebeuren door de invoering van 

nieuwe concepten te faciliteren, een sterk weefsel van handelszaken voor te bereiden en het nieuwe commerciële 

aanbod beter te laten aansluiten op de verwachtingen van de klant. 

 

OpenSoon … qué? 

OpenSoon omvat een subsidie van maximaal € 15.000, maar ook begeleiding op maat. Die moet ervoor zorgen dat 

orginele, kwaliteitsvolle en gedurfde handelszaken openen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Het programma OpenSoon wil Brusselaars er dus toe aanzetten te starten als zelfstandige. Voorts wil het programma, 

in tijden van grote winkelcentra en onlineverkoop, aanzetten tot meer innovatie en gemengde handel in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Gedurende zijn achtjarige bestaan zorgde het programma OpenSoon al voor de opening van 

188 handelszaken in Brussel. Daarbij werd € 1.798.154,96 aan premies toegekend.  

 

In 2017 werden 28 handelszaken geopend dankzij OpenSoon. Daarbij werd € 386.620,21 aan premies toegekend.  

Die 28 zaken omvatten voedingswinkels (21,4%), kledingwinkels (10,7%), decoratiewinkels (10,7%) en cosmeticazaken 

(7,1%). 

 

Alle projecten worden voorgelegd aan een jury van onafhankelijke experts en beoordeeld volgens criteria inzake 

financiële levensvatbaarheid, kwaliteit en originaliteit van het project (men moet zich onderscheiden van het bestaande 

aanbod en zich goed positioneren in de markt) en de locatie (afstemming van de commerciële identiteit op de vraag 

van gebruikers in de wijk).  

 

Persbericht 

Voor onmiddelijke publicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  

Pauline Lorbat 

Persvoorlichter -Kabinet Gosuin 

+ 32 485 89 47 45 - plorbat@gov.brussels    

 



 

 

OpenSoon : un matelas financier aux multiples ressorts 

Om voort te borduren op de dynamiek van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie, waarmee de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering in maart 2016 van start ging, werden er dit jaar grotere premies toegekend aan 

projecten die passen in de logica van de kringloopeconomie.   

 

In 2018 besloot Brussels minister van Economie Didier Gosuin om het budget van OpenSoon op te trekken naar € 

600.000. Met dit budget kunnen we meer dan 40 handelaars ondersteunen.  

 

Achtergrondinformatie over de Brusselse handel 

Hoewel het aantal handelszaken aanzienlijk daalde, zien we dat het aantal handelszaken zich sinds de jaren 2000 lijkt 

te stabiliseren. Dat aantal draait rond de 20.000 zaken in heel Brussel.  

 

Het type handelszaak en de oppervlakte ervan evolueerde echter grondig. Er zijn minder handelszaken, maar ze zijn 

groter en scheppen meer werkgelegenheid dan vroeger. De aard van de handelszaken is veranderd. Deze tendensen 

weerspiegelen vooral veranderingen in de maatschappij (de toegang van gezinnen tot internet, de ontwikkeling van de 

grootdistributie, ...) die consumptiepatronen beïnvloeden. Aangezien het koopgedrag evolueert, passen 

handelsactiviteiten zich aan om beter in te spelen op onze verwachtingen.  

 

Zo zien we een opmars aan handelszaken die zich op één product toespitsen, afvalvrije zaken en, recenter, 

geëngageerde handelszaken. 

 

Gunstige effecten voor de Brusselse handel 
 

In vergelijking met het nationale gemiddelde lopen de door hub.brussels begeleide handelszaken bijna twee keer 

minder risico om de deuren te moeten sluiten voor hun vierde jaar. Hoewel er in België een gemiddeld 

sluitingspercentage van 25% is voor handelszaken in hun derde jaar van bestaan, bedraagt dat percentage slechts 12% 

voor handelaars die een beroep deden op de diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

Dat toont aan dat de toegekende premie, de expertise en de begeleiding van hub.brussels een echte toegevoegde 

waarde vormen. De begeleiding neemt de vorm aan van geïndividualiseerde coaching om de perfecte locatie en de 

geschikte oppervlakte te kiezen en een reeks praktische tips. 

 

Dankzij OpenSoon slaagden we er overigens in om handelswijken die al jarenlang uitgestorven waren, nieuw leven in te 

blazen. Voorbeelden hiervan zijn de Vossenstraat, het Spiegelplein, de omgeving van het Kanaal en de 

Vlaamsesteenweg. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

OpenSoon : un matelas financier aux multiples ressorts 

 
Getuigenissen van ondernemers 

 

Mile End – Melkzuurgistingrestaurant 

 

 “Wij leerden de OpenSoon-subsidie kennen via hub.brussels (ex- 

Atrium.Brussels). Het agentschap stimuleerde ons om de sprong te wagen en 

we hebben er absoluut geen spijt van.  Het proces zit heel goed in elkaar; na de 

indiening van een dossier beslist een jury of de subsidie al dan niet wordt 

toegekend. Die laatste gebruikten we voor de kosten in verband met de huur 

van ons restaurant. Zo konden we ons beter voorbereiden op onvoorziene 

omstandigheden. Die financiële buffer biedt niet alleen steun, maar ook 

zekerheid.” Sophie Courouble, Mile End. 

 

 

Bia Mara –Fish & Chips Restaurant 

 

“Zowel voor als tijdens was hub.brussels (ex-Atrium.Brussels) aanwezig in het 

hele ‘Bia Mara’-avontuur. Alleen al onze aanvraag van de OpenSoon-subsidie 

was een verrijkende ervaring; het erg zorgvuldig uitgekiende businessplan 

zette ons ertoe aan om de juiste vragen te stellen. We gebruikten de subsidie 

voor de eerste acht maanden huur, waardoor we sneller break-even konden 

draaien. Dat is overigens ook een belangrijk argument voor banken. Deze 

economische ademruimte hielp ons te investeren in nevenprojecten, zoals de 

aanwerving van een pr-adviseur, die ons restaurant veel meer in de kijker 

plaatste: de cirkel is rond! De steun is er op het juiste moment; voor 

handelaars draait het immers allemaal om die eerste twee jaar.” Grégory  

Marlier, Bia Mara. 

 

 

Cokoa – Patisserie waar je taarten met bloemen kunt kopen 

 

“Als ondernemer heb je het altijd razend druk. Daardoor sta je niet altijd stil bij 

de bestaande steunmaatregelen die je last kunnen verlichten. Hub.brussels 

(atrium.brussels) zet die steunmaatregelen in de kijker en geeft waardevol 

professioneel advies. De OpenSoon-subsidie is onmisbaar voor elke 

onderneming; ik beveel ze dan ook warm aan! “ Anaïs Gaudemer, Cokoa. 

 

 

 

  



 

 

OpenSoon : un matelas financier aux multiples ressorts 

De OpenSoon laureaten 2017 

 

 

 
1. ‘T Alternatives - Jetselaan 284, 1090 Jette 

2. Bánh 'n Rolls - Lesbroussartstraat 55, 1050 Elsene 

3. Bia Mara – Londenplein 1, 1050 Elsene 

4. Bonjour Maurice - Waterloosteenweg 974, 1180 Ukkel 

5. Cabaret Mademoiselle – Kolenmarkt 53, 1000 Brussel 

6. Chinky – Ten Boschstraat 110, 105 Elsene 

7. Day by day -  Paul Dejaer laan 29, 1060 Saint-Gillis 

8. Donki - Charleroisteenweg 66, 1060 Sint-Gillis 

9. Fermenthings - Pierre Timmermansstraat 28a, 1090 Jette 

10. Ginkgo - Julien Dillensstraat 8, 1060 Saint-Gillis 

11. Jump XL Bruxelles -  Tielemansstraat 2/7, 1020 Laeken 

12. L’Asticot - Antoine Dansaertstraat 50, 1000 Brussel 

13. La Ritournelle - Madeliefjesstraat 77, 1030 Schaarbeek 

14. Label Chic - Antoine Dansaertstraat 95, 1000 Brussel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Les Nouveaux Comptoirs Olfactifs - Rollebeekstraat 48, 1000 Brussel 

16. Les Voisines en font toute une Cocotte - Bondgenotenstraat 163, 

1190 Voorst 

17. Magasin Général - Guillaume Stocqstraat 45, 1050 Elsene 

18. Manneke -  Magdalenasteenweg 31, 1000 Brussel 

19. Mile End - Congresstraat 24, 1000 Brussel 

20. Monsieur Dam - Troonstraat 12, 1000 Brussel 

21. Reptishop - Antwerpsesteenweg 12, 1000 Brussel 

22. Saint Octave - Alsenbergsesteenweg 54, 1060 Sint-Gillis 

23. Seedz – Brugmann plein 27, 1050 Elsene 

24. The Huggy’s bar -  Jourdanstraat 8, 1060 Sint-Gillis 

25. The Judgy Vegan café & bar - Kapucijnenstraat 55, 1000 Brussel 

26. Urban Gardener - Waterleidingsstraat 73, 1050 Elsene 

27. Vetro - Vlaamsesteenweg 30, 1000 Brussel 

28. Yalda concept store - Rollebeekstraat 46, 1000 Brussel 

 



 
 
 

 
 

 

 


